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) 
 عن طریق Consultation ویستخدم لتقدیم إستشارة Factsلي الحقائق النظام الخبیر مبني ع

  . للمستخدمنظام األسئلة
  .لمساعدة المستخدم في إتخاذ القرار المناسب لشراء السیارة

 
  .سؤال عن البلد المصنعة للسیارة  -١
 .سؤال عن قدرة السیارة  -٢
 .سؤال عن نظام الدفع للسیارة  -٣
 .سؤال عن إستخدام السیارة -٤
 .سؤال عن عدد األفراد في السیارة -٥
 .سؤال عن اقصي سرعة للسیارة -٦
 .سؤال عن نوع السیارة -٧
 .سؤال عن سعر السیارة -٨
 

ویقوم النظام الخبیر بالتوصیة بنوعین من السیارات أو نوع واحد الذي یحقق اإلختیارات المعدلة السابق 
  .ذكرھا
   -:ھي

  .ماركة السیارة  -١
 .مودیل السیارة -٢
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  .سرعة إتخاذ القرار في شراء السیارة -١
  .الحاجة إلي دقة كبیرة ال یمكن تحقیقھا باإلمكانیات البشریة -٢
  

 
 النظام الخبیر تتناقص بشدة عن خروج المشكلة ولو بشكل بسیط عن الحیز الذي یعتمد علي القواعد ةكفاء -١

  .خزنة لدیھالم
  .إحتمال تعارض القواعد الجدیدة التي تضاف مع القواعد السابقة  -٢
الحدیإة -٣   .ضرورة عمل تحدیث للقاعدة لوجود عدد كبیر من السیارات 
 . فى السوقضرورة عمل تحدیث للقاعدة لتغییر سعر السیارات بإستمرار -٤
 . معینة لمشكلة مالئمة األكثر الطریقة یختار أال او عنده یكون أال یحتمل -٥
 . آلیة بصورة المھمة القرارات أخذ یتم أن المستخدمون یرید ال  -٦

 . عالقة ذات أن تكون المحتمل للمجاالت أو والعالقات للمفاھیم عمیق فھم یوجد ال -٧

  
 

  .جمیع الفئات المھتمة بشراء السیارات -١
 .و اإلستبدالأمعرض سیارات للبیع أو الشراء  -٢
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  )........ ، أیطالیا، كوریا ، فرنسا ، أمریكا ، الیابان ، ألمانیا  (      دولة المنشأ -١
  ) رباعي، خلفي ، أمامي   (    نوع المحرك -٢
  )شمال ، یمین   (     مقعد السائق -٣
  ) ........ ، میكروباص ، أتوبیس، خاصة ، نقل ، شاحنة   (    استخدام السیارة -٤
  ) عادي،  مطافي، إسعاف  (     تخصص السیارة -٥
  فرد ............        عدد األفراد -٦
  ساعة/ كیلو متر  ............     أقصي سرعة -٧
  حصان ............    قدرة المحرك  -٨
  دوالر ............      السعر -٩
  ) كھرباء، غاز ، بنزین ، سوالر  (    وقود السیارة  -١٠
  )یدوي ، أوتوماتیك  (    رة نوع السیا -١١
  مودیل السیارة  -١٢
 ماركة السیارة  -١٣
  

 
  

 BMW  ماركة السیارة
 G3  مودیل السیارة
  أوتوماتیك  نوع المودیل
  بنزین  وقود السیارة

   حصان١٥٠  قدرة المحرك
  ساعة/ كیلومتر٢٤٠  أقصي سرعة
   ركاب٧  عدد األفراد

  عادي  تخصص السیارة
  خاصة  استخدام السیارة

  یسار  مقعد السائق
  رباعي  دفع السیارة
  لمانیاا  دولة المنشأ

 
 

  .Slots ال یاخذ أكثر من عشرة  Clipsبرنامج  -١
 .یوجد مشاكل في حالة كثرة الحقائق في التشغیل -٢
 . لقوانین المرور المصریة معارضھ تصمیم السیارة -٣

 ) یسار فقط ( مقعد السائق  -١
 .ساعة /  كیلومتر ٢٤٠السرعة القصوى ال تتعدى  -٢
 .مدى قرب السیارة من األرض معارضھ لنوعیة الطرق -٣
 .تتحملھابعض أنواع الشاحنات الطرق ال  -٤
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  ) أیطالیا، كوریا ، فرنسا ، أمریكا ، الیابان ، ألمانیا  (    دولة المنشأ  •
  ) بي إم دبلیو  – فورد – شیفرولیة  – جیب –  نیسان – تویوتا –فیراري  (   ماركة السیارة •
    مودیل السیارة •
  دوالر ............    السعر •
  )كھرباء –غاز  –سوالر  –بنزین   (   وقود السیارة •
  فرد ............    عدد األفراد  •
  ) یدوي –أوتوماتیك  (   نوع السیارة  •
   ساعة /كیلو متر ............  أقصي سرعة  •
  حصان ............  قدرة المحرك  •
 )رباعي   – خلفي –أمامي  (    دفع السیارة •
 

 
 Translator To English " Prototype " :- 
1- Country Source    ( Japan – America – Italy – Germany ) 
2- Car-Mark    ( Ferrari –Toyota – Nissan – Jeep – …… ) 
3- Car-Model     
4- Price     ............ Dollar. 
5- Car-Fuel     ( Gasoline – Solar – Gas – Electricity ) 
6- The Number Of Passengers  ............ Passengers. 
7- Car Type     ( Automatic – Manual ) 
8- Car Speed     ............  Km\H 
9- Car Power     ............ Horse 
10- Car Run    ( Forward – Backward – Fourfold ) 
 
 

  . أسھل بصورةلغة باألنجلیزیةال یتعامل مع Clipsحیث أن برنامج 
 

  
 

  .Copy From Dataالبیانات المصدریة  -١
  .مرحلة جدولة البیانات بالطریقة الجدولیة -٢
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  فیراري
M456 

 حصانا عند ٤٣٦لیتر یعطي قوة  5.5  أسطوانة سعة١٢ بالدفع الخلفي وبمحرك وحید كوبیھ ، تعمل السیارة
د مع ناقل حركة بست سرعات یدویة /د٤٥٠٠عند  قدم/ رطال ٣٩٨د وطاقة عزم للدوران تصل إلى /د٦٢٥٠

  أو باربع سرعات اوتوماتیكیة
 

  فیراري
 ٥٥٠مارانیللو 

 حصانا وباربعة صمامات بكل اسطوانة مع ناقل ٤٨٥قوة یعطي   لیتر٥٫٥سیارة قویة األداء بمحرك سعة 
 ١١٩ ثانیة بسرعة قصوى ٤٫٧ساعة خالل /  میال ٦٠تنطلق من السكون وحتى  حركة یدوي بست سرعات ،

 قدم مكعب٥٫٩ جالونا أما صندوق األمتعة فیتسع لـ٣٠ویسع خزان وقودھا  ساعة ،/ میال 
 

  فیراري
 ٣٥٥سبایدر

 حصانا ٣٧٥ لیتر بقوة ٣٫٥صماما سعة  ٤٠ القطعة مصنوع من الفوالذ وتعمل بسیارة كشف بھیكل احادي
سرعات وتعمل السیارة بالدفع على العجالت الخلفیة  مع ناقل حركة اوتوماتیكي بست سرعات أو یدوي بست

  ١الفورموال  ویعمل مع دعاسة تنقیل على طریقة
 

 فیراري
 360 مودینا

 ٤٫٥ثانیة . ساعة / كلم 100  و تتحرك من صفر إلى٢٣ كلم ١٠٠ لكل كوبیة بابان معدل استھالك الوقود
 حصان 400  بمقوة١٢٩٠ الوزن فارغة ٢٩٦ساعة / السرعة القصوى كلم 

 
Bmw-z3 

حصانا بالطراز األساسي وحتى  ١٧٠روستر رائعة تتوفر بعدة طرازات للھیكل والمحرك وتبدأ المحركات من 
 لیتر كوبیھ ٢٫٨ لیتر رودستر و٢٫٨رودستر و  لیتر٢٫٥عة الكاملة  حصانا في رودستر وتشمل المجمو٣٢١

 لیتر لذلك تدخل عام ١٫٩ تم إلغاء الطراز ٢٠٠٠متتالیة عان   لیتر بست أسطوانات٣٫٢إضافة إلى محرك 
  الطرازات زودت بجنوط خفیفة ذات تصمیم جدید  دون تعدیالت جمیع٢٠٠١

 
Bmw-z8 

قدم / رطال٣٦٩ حصانا یولد عزما كبیر یصل إلى ٤٠٠ لیتر بقوة ٥ع أسطوانات س ٨رودستر ممیزة بمحرك 
السیارة بالدفع  المحرك من تقنیة دوبل فانوس ذات التوقیت المتغیر لصمامات الدخول والخروج وتعمل ویستفید

  الخلفي عبر ناقل حركة یدوي بست سرعات
  
  

Bmw-m  
 كوبیھ

الدفع الخلفي وبمحرك اساسي بست  لیة تعتمد علىریاضیة صغیرة الحجم ذات قوة فائقة وانسیابیة عا
 لیتر وست اسطوانات ٣٫٢واخر اعلى مردودا سعة   حصانا١٩٣ لیتر وبقوة ٢٫٨اسطوانات متتالیة بسعة 

  حصانا٣٢١متتالیة وبقوة 
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Bmw  
 الفئة السابعة

 ٤٫٤أسطوانات و ٨ لیتر و٣٫٥أسطوانات و  لیتر وست٢٫٨تتوفر بعددة محركات وسعات مختلفة تتراوح بین 
 حصانا للطراز األساسي ١٩٣وقوتھا الحصانیة تتراوح بین   أسطوانة١٢ لیتر و ٥٫٤ أسطوانات و ٨لیتر و

   حصانا للطراز األعلى٣٢٦و
 

Bmw  
  الفئة الخامسة

 حصانا ١٩٣ لیتر وقوة ٢٫٨ حصانا وبمحرك سعة ١٧٠وبقوة   لیتر٢٫٥تتوفر بست أسطوانات متتالیة سعة 
  حركة یدوي بخمس سرعات أو ناقل حركة اوتوماتیكي بخمس سرعات قدم مع ناقل/ رطال  أ٢٠٦وبعزم 

 
Bmw  

 الثالثة الفئة
حصانا أو بست اسطوانات  ١١٨ لیتر وبقوة ١٫٩سیدان كوبیھ كشف وتعمل بمحرك بأربع اسطوانات سعة 

   لیتر٢٫٨رك السابق یأتي بدال من المح  لیتر٣ لیتر أو محرك جدید سعة ٢٫٥ لیتر أو ٢متتالیة بسعة 
  

Bmw-m  
 كوبیھ

 الحجم ذات قوة فائقة وانسیابیة عالیة تعتمد على الدفع الخلفي وبمحرك اساسي بست ریاضیة صغیرة
اسطوانات   لیتر وست٣٫٢ حصانا واخر اعلى مردودا سعة ١٩٣ لیتر وبقوة ٢٫٨اسطوانات متتالیة بسعة 

  حصانا٣٢١متتالیة وبقوة 
 

Bmw-z3  
 حصانا بالطراز األساسي ١٧٠طرازات للھیكل والمحركات وتبدا الحركات من  عة تتوفر بعدةرودستر رائ

 لیتر ٢٫٨ لیتر رودستر و ٢٫٨ لیتر رودستر و ٢٫٥في األعلى وتشمل ھذه المجموعة   حصانا٣٢١حتى 
   لیتر بست اسطوانات متتالیة٣٫٢إضافة إلى محرك سعة  كوبیھ

 
Bmw-x5  

وبمحرك سعة  الفئة الریاضة رغم كبر حجمھا تتمیز بأدائھا القوي وتعمل بالدفع الرباعيالسیارة إلى  تنتمي ھذه
مع ناقل حركة آلي  د/د٣٦٠٠قدم عند /  رطال ٣٢٤د وبعزم /د٥٤٠٠ حصانا عند ٢٨٦ لیتر وبقوة ٤٫٤

 بخمس سرعات
 

  نیسان
 باترول

 لیتر بست ٤٫٥ة محرك بنزین سعة السیار واحدة من اقوى السیارات دفع رباعي متعددة اإلستخدامات تنال
 لیتر بست ٤٫٢د وھناك محرك سعة /د٤٤٠٠حصانا عند  ٢٣٠أسطوانات متتالیة ویعطي قوى قصوى تبلغ 

   حصانا١٨٠أسطوانات یعطي قوة 
  

  نیسان
 جلوریا

 حصانا عند ٢٢٠ لیتر وبقوة ٣أسطوانات سعة  سیارة فخمة مع أداء قوي بفضل المحرك المتطور بست
  مقاعد كھربائیة للسائق والراكب األمامي والمقاعد الخلفیة د/د٤٠٠٠قدم عند /  رطال ٢٠٢وعزم د /د٦٤٠٠
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  نیسان
 ماكسیما

 لیترات بست ٣استھالك الوقود وسعتھ  المحرك مصنوع بالكامل من األلومنیوم عالي التجاوب واقتصادي في
 حصانا عند ٢٢٧رعات تصل إلى على جمیع الس أسطوانات و أربعة وعشرون صماما یعطي قوة رائعة

د ویعمل المحرك مع ناقل حركة یدوي بخمس /د3600 قدم عند/  رطال ٢١٣د وعزم اقصى یبلغ /د٦٤٠٠
 سرعات سرعات أو آلي بأربع

 
  نیسان
 صني

 لیتر للمستوى األساسي ١٫٣حجما ویبلغ سعة محركعا   حیث صارت اكبر٢٠٠١تم تجدیدھا بالكامل ألجل عام 
 ١٣٠د والفل الكامل یعطي قوة /د٤٤٠٠متر عند /  كجم ١٢٫٥وعزم  د/د٦٠٠٠حصانا عند  ٩٥یعطي قوة 

 د/د٤٤٠٠متر عند /  كجم ١٨د وعزم / د٥٦٠٠لیتر عند  ١٫٨حصانا ومحرك سعة 
 

  جیب
 شیروكي جراند

ع  حصانا م١٩٥أسطوانات متتالیة بقوة   لیترات وست٤تتحرك ھذه السیارة بالدفع الخلفي محركھا االساسي 
 حصانا بثمانیة أسطوانات ٢٣٥ لیتر وبقوة ٤٫٧أختیاري سعة  ناقل حركة أوتوماتیكي بأربع سرعات وھناك

 السرعات تسع لخمس ركاب مع ناقل حركة آلي متعدد
 

  جیب
 شیروكي

األناقة وبطرازین للھیكل ببابین أو اربعة بیبان تزود بمحرك بأربعة اسطوانات سعة  تتوفر بأربعة مستویات من
   حصانا مع ناقل حركة یدوي بخمس سرعات١٢٥لیتر وبقوة  ٢٫٥

  
  جیب

 رانجلر
بالدفع الرباعي من المحرك األساسي سعة  تتوفر بثالث مستویات وتاتي بسقف صلب أو قماش وتعمل السیارة

د مع ناقل حركة / د٣٥٠٠قدم عند /  رطال ١٤٠حصانا وبعزم  ١٢٠ لیتر وبأربعة أسطوانات متتالیة بقوة ٢٫٥
  أوتوماتیكي بأربع سرعات یدوي بخمس سرعات أو

  
  فورد

 كراون فیكتوریا
 جلدیة ومقاعد أمامیة تضبط كھربائیا وتدعم منطقة أسفر الظھر تعمل كراون فیكتوریا تقدم فتحة سقف ومقاعد

 ٢٧٥إلى  د مع عزم دوران یصل/د٤٢٥٠ حصانا عند ٢٠٠ لیتر وبقوة ٤٫٦بمنظومة الدفع الرباعي بسعة 
 د وناقل حركة آلي بأربع سرعات/ د٤٥٠٠قدم عند /رطال

  
 إكسبدیشن فورد

بالداخل مع قدرة عالیة على الجر  تتمیز إكسبدیشن بحجمھا الكبیر مقارنة بمنافساتھا وتتسع لتسعة ركاب
حصانا وھناك عتبات للصعود عریضة ومضیئة  ٢٦٠ لیتر وبقوة تصل إلى ٥٫٤وبمحرك قوي األداء سعة 

  السیارة معدنیة وحامل لألمتعة بسقفوجنوط من سبیكة 
 فورد إكسبلورر

ببابین وأربعة ابواب وتعمل السیارة على العجالت الخلفیة  ریاضیة متعددة اإلستخدامات تأتي بطرازین للھیكل
 حصانا مع ناقل ١٦٠ لیترات وبقوة تصل إلى ٤المؤقت ویبلغ سعة المحرك حوالي  أو الدفع الرباعي الدائم أو

 سرعات أوتوماتیكي حركة بخمس
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 فورد موستانج
قدم مع ناقل حركة بخمس / رطال٢٢٠ حصانا وبعزم ١٩٠لیتر وقوة  ٣٫٨بطرازین للھیكل كوبیھ وكشف بسعة 

 سرعات أوتوماتیكي ومقعدتان خلفیتان منفصلتان قابلة للطي سرعات یدوي أو بأربع
 

  F  فورد الفئة
 ٨٣٠٠اإلضافیة تصل حمولتھ إلى   رطل ومع التجھیزان٦٥٠٠أقوى الشاحنات أداء حمولتھا القصوى بحدود 

الرباعي أو الدفع الخلفي مع ناقل حركة   رطل وتعمل على الدفع٧٧٠٠-٨٧٠٠رطل لھ قدرة جر ما بین 
 آلیة بخمس سرعات یدویة أو بأربع سرعات

 
  شیفرولیھ كابریس
بالمقارنة  داخلیة أكبر واستھالك أوفر للوقودالدفع الخلفي والقوة اإلضافیة للمحرك ومساحة  مزایاھا عدیدة منھا

 میال في ٢٥استھالك الوقود   حصانا مع اقتصادیة عالیة في٢٩٥ لیتر یعطي قوة ٥٫٧مع كابرس السابقة بسعة 
 الجالون

 
  شیفرولیھ كابرس

Ss 
عند   حصانا٣٢٥ لیتر ویولد قوة عالیة تبلغ ٥٫٧ اسطوانات سعة ٨ریاضي ھیكل متمیز وتنال  ھذا الطراز

تجھیزات السالمة  د مع ناقل حركة آلي بأربع سرعات/د٤٠٠٠قدم عند /رطال٣٥٥د وعزم وقدره /د٥٢٠٠
الصدمات في المقدمة مع نظام أحزمة  بالسیارة عدیدة بدءا من الھیكل األكثر صالبة وقوة وقدرة على امتصاص

 والراكب األمامي مقاعد ثالث نقاط التثبیت ووسائد ھوائیة للسائق
 
  رولیھ كورفیتشیف

 أسطوانات ویولد ھذا المحرك قوة ھائلة تصل إلى ٨لیار  5.7 سیارة قوة ریاضیة كوبیھ كشف محركھا سعة
 سرعات مركب في الخلف وھو أساسي ٤قدم ویرتبط بناقل حركة آلي /رطال ٣٥٠ حصانا وعزم وقدره ٣٤٥

 ویأتي بناقل حركة یدوي بست سرعات في الكوبیھ والكشف
 

  سوبربان
 حصانا و المحرك األخر ٣٢٧ لیتر بقوة ٥٫٣األربعة مع خیارین للمحركت سعة  فع خلفي أو على العجالتد

قدما  ١٥٠ حصانا مع ناقل حركة بأربع سرعات أوتوماتیكیة تستوعب سوبربان حوالي ٢٥٥وبقوة   لیتر٦سعة 
  تشمل وسائد ھوائیة جانبیة اآالف رطال تجھیزات السالمة األساسیة فیھ١٠من األمتعة مع قدرة جر تصل إلى 

 
  یوكون

د /د٥٢٠٠ حصانا عند ٣٢٧وثمانیة أسطوانات یعطي قوة كبیرة تصل إلى   لیتر٥٫٣یبلغ سعة المحرك حوالي 
 د مع ناقل حركة آلي بأربع سرعات یدفع السیارة إما رباعیا أو/ د٤٠٠٠قدم عند /رطال ٣٢٥وعزم وقدره 

 للظھر على كل المقاعد ناك مساحة كافیة للجسم واألرجل مع إسناد قويعلى العجلتین الخلفیتین من الداخل ھ
  

 سییرا
 حصانا ٣٠٠ لیترات بثمانیة أسطوانات وقوة كبیرة تصل إلى ٦حوالي  بیك أب قوي األداء ویبلغ سعة المحرك

ل قدم تعم/  رطال ٤٤٠ حصانا وعزم ٢١٥ اسطوانات توربو دیزل بقوة ٨لیتر و 6.5 وھناك محرك إختیاري
 إما بالدفع الخلفي أو الدفع الرباعي سییرا

  
  كدیالك سیفیل

 ٣٠٠ حصانا والثانیة ٢٧٥ لیتر ویأتي بقوتین األولى ٤٫٦ اسكوانات بسعة ٨فائق  تعمل السیارة بمحرك
السیارة العدید من  ویمنح نظام ستابلي تراك الفرید من نوعھ السیارة ثباتا مطلقا على الطریق ةتنال حصانا
  فرامل قرصیة على العجالت األربع لسالمة تتمثل في وسادات ھوائیة أمامیة وجانبیة مزدوجةعوامل ا
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  شیفرولیھ لومینا
 حصانا عند ٢٠٠ اسطوانات بقوة ٦ لیتر ٣٫٨المحركات الممنوحة أحدھا أساسي سعة  نظام دفع خلفي

آلي  صانا مع ناقل حركة ح٣٢٥ اسطوانات وذو قوة جبارة تبلغ ٨ لیتر٥٫٧واألخر مستوى سعة  د/د٥٢٠٠
   سرعات٥بأربع سرعات أو یدوي 

 
  سافانا

 ثالث أرباع الطن و ٢٥٠٠ نصف طن و١٥٠٠راكبا وتتوفر بطراز  فان كبیر الحجم تتسع لخمسة عشر
 آالف رطل وتعمل بالدفع الخلفي من محرك ١٠السیارة قدرة جر ھائلة تصل إلى   طن واحد وتمتلك٣٥٠٠
 أوتوماتیكیة  حصانا مع ناقل حركة بأربع سرعات٢٢٥انات بقوة  أسطو٨لیتر و  ٥٫٧سعة 

 
  كادیالك دوفیل

 حصانا ٣٠٠الوقود مع أداء أكثر نعومة ویعطي ھذا المحرك قوة  أعید تمیمھا لتحقق معدل متتماز في استھالك
   للتحكم وتثبیت المسار٢٫٠الطرازین یتمتعان بنظام ستابلي تراك   حصانا وكال٢٧٥أو 
 

  أودي
S8-a8l 

 أحصنة تعتبر ھذه السیارة من ٣١٠ صماما بقوة ٤٠ أسطوانات ٨لیتر  ٤٫٢نظام دفع رباعي محرك سعة 
  ناحیة راحة السائق أفضل السیارات من

 
  أودي

S6-a6 
د وھو مدیل سیدان /د٦٠٠٠ حصانا عند ٢٠٠ اسطوانات بقوة ٦لیتر  ٢٫٨تأتي بطراز سیدان بمحرك سعتھ 

  أمامي ویمكن اختیار نظام كواترو بالدفع على كل العجالت عیاتي باربعة أبواب بدف
 

  أودي
S4-a4 

وتتوفر بعدة محركات منھا محرك بأربعة  سیدان وواجون تعمل بالدفع األمامي أو الدفع على العجالت األربعة
 ٢٦٥ لیتر توین توربو قوة ٢٫٧بست اسطوانات سعة   حصانا ومحرك١٢٥ لیتر قوة ١٫٨أسطوانات سعة 

  أو ست سرعات أو ناقل أوتوماتیكي بأربع أو خمس سرعات انا مع ناقل حركة یدوي بخمس سرعاتحص
 

  أودي
S3-a3 

 أسطوانات ٤ لیتر ١٫٨األمامیة بمحرك سعة  ھاتشباك بثالث أو خمس أبواب تعمل بنظام الدفع على العجالت
توماتیكي بأربع سرعات كما ناقل یدوي بخمس سرعات أو او د مع/د٦٠٠٠ حصانا عند ١٥٠متتالیة بقوة 

  حصانا٢١٠بجھاز توربو یولد قوة  تتوفر بمحرك بنفس السعة مزود
  

  أودي
Tt 

 بعد إضافة جناح خلفي یساعد على انسیابیة الھواء وثبات ٢٠٠١ممیز تدخل عام  كوبیة وكشف ذات تصمیم
لزیادة  خلفیتان یمكن طیھمعلى الطریقات السریعة مقصورة الركاب مغطى بسقف مقوس المقعدتان ال السیارة

مركب بشكل عرضیویولد   أسطوانات متتالیة وھو٤ لیتر توربو داخلي ١٫٨سعة صندوق األمتعة المحرك سعة 
   حصانا١٨٠قوة 
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  أودي تي تي
ساعة ، الوزن / كلم ٢٢٥القصوى حوالي   وتبلغ السرعة٧٫٤ثانیة . ساعة / كلم١٠٠تتحرك من صفر إلى 

 حصانا١٨٠بـ اقة توربو یمدھا وبمزود ط١٢٠٥فارغة 
  

  تویوتا
 كامري

 صماما وأربع ١٦ لیتر و ٢٫٢سعة   بمحرك٢٠٠١ذات أداء قوي والمبیعات كبیرة جدا بالمملكة تاتي عام 
 حصانا مع ناقل حركة آلي ٢١٣أسطوانات قوة   لیتر بست٣ حصانا واالختیاري سعة ١٤٢أسطوانات بقوة 

  بأربع سرعات أو یدوي بخمس سرعات
 

  تویوتا
 كوروال

أن غیرت جلدھا بالكامل لترضي أذواق المالیین   بعد٢٠٠١بخطوط تصمیم جدیدة تماما تطل كوروال عام 
 ٨٧ لیتر المحرك األول یولد قوة ١٫٨ و ١٫٣وبأحد محركین سعة  تأتي كوروال بطرازین السیدان والواجون

د وعزم /د٦٠٠٠ حصانا عند ١٣٨ني بقوة د والثا/د٤٤٠٠متر عند / كجم  12.9 د وعزم/د٦٠٠٠حصانا عند 
  متر/  كجم ١٨
 

  تویوتا
 ھایلكس

الرباعي وبخیارین للمحرك األول أساسي بأربع أسطوانات  بیك أب ذات شھرة كبیرة وتتوفر بالدفع الخلفي أو
د المحرك األعلى اختیاري / د٣٤٠٠قدم عند /  رطال ١٢٣وعزم دوران یبلغ   أحصنة١٠٥سعة لیترین وقوة 

 د/ د٢٨٠٠قدم عند /  رطال ١٦٨ حصانا وعزم ١٣٧أسطوانات قوة  4  لیتر و٢٫٧ة سع
  

  تویوتا
 الندكروزر

وبقائمة واسعة من التجھیزات القیاسیة  تأتي بأربعة مستویات دفع رباعي قوي فتاتي بمحرك ست أسطوانات
 ٢٤٠أسطوانات بقوة  لیتر و ست ٤٫٥المحرك األساسي سعة   ركاب٧- ٨واالختیاریة تستوعب السیارة من 
   حصانا٢٥٠ أسطوانات بقوة ٨لیتر و  4.7 حصانا أما االختیاري فھو بسعة

 
  فولفو
S80 

 حصانا أما ٢٧٢ لیتر توربو بقوة ٢٫٨أسطوانات على شكل خط مستقیم سعة  أول سیارة بالعالم تجھز بست
   حصانا١٧٠ لیتر بقوة ٢٫٤فھو بخمس أسطوانات سعة  المحرك األساسي

 
  فولفو

V70-s70 
 صماما و خمس اسطوانات ٢٠األلمونیوم  تأتي بمودیلین سیدان وواجون وكالھما مزود بمحرك عرضي من

حصانا واألختیاري سعة ١٤٠ لیتر قوة ٢٫٤األساسي سعة  متتالیة بقدر أقل من الضجیج واالھتزاز المحرك
  إلكتروني أو یدوي بخمس سرعاتمع ناقل حركة آلي بأربع سرعات بتحكم  حصانا١٩٣ لیتر توربو بقوة ٢٫٥

 
  فولفو
S60 

 لیتر بخمس ٢٫٤أساسي سعة  ھذه السیارة ذات مستوى عالي من السالمة واألداء القوي تعمل بمحرك
 لیتر توربو بخمس اسطوانات ٢٫٤األول سعة   حصانا وھناك محركان اختیاریان١٦٨أسطوانات متتالیة بقوة 

   حصانا١٩٧متتالیة بقوة 
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  فولفو
S40 

د /د٦٠٠٠ حصانا عند ١٤٠بقوة  بطرازیھا السیدان والواجون بمحرك أساسي سعة لیترین بأربع أسطوانات
بتحكم إلكتروني وھناك خیار لناقل حركة یدوي بخمس  بنظام الدفع األمامي مع ناقل حركة آلي بأربع سرعات

  سرعات
 

  فولفو
C70 

د /د٥٤٠٠ حصانا عند ٢٤٠قوة  انات توربو یولد لیتر خمس أسطو٢٫٣كوبیھ كشف رائعة محركھا وحید سعة 
فائقة ویأتي مع ناقل الحركة الیدوي بخمس  د ویمتاز ھذا المحرك بمرونة/د٢٤٠٠قدم عند / رطال٢٤٤وعزم 

  سرعات أو أوتوماتیكي بأربع سرعات
 

  فولفو
V70xc 

بع أسطوانات یعطي قوة لیتر مع شاحن توربو بأر 2.4 سیارة ستیشن واجن تعمل بالدفع الرباعي بمحرك سعة
  د مما یمنح السیارة أداء جید/د٥٠٠٠ و ١٨٠٠متر بین / نیوتن  285 د وعزم یبلغ/د٦٠٠٠ حصانا عند ٢٠٠

  
  لكزس

Ls430 
 لیتر ٤٫٣القوة الدافعة ھي الحركة الجدید سعة  تأتي جدیدة كلیا ممثلة لقمة الفخامة والرفاھیة في سلسلة لكزس

د /د٣٤٠٠متر عند / كجم٥٠٫٤د وعزم أقصى یبلغ / د٥٦٠٠عن   حصانا٣٣٢وثمانیة أسطوانات یعطي قوة 
 باإلسطوانة مع نظام التوقیت المتغیر للصمامات ویضم ھذا المحرك أربعة صمامات

 
  لكزس

Gs300 
 ٣ریاضي ذو تصمیم جذاب بمقدمة بدیعة یتوسطھا شبك ممیز تعمل السیارة بمحرك أساسي سعة  صالون

 ١٦مزدوجة وجنوط   حصانا تنال السیارة نظام تعلیق بشعبة٢٣٩تتالیة یعطي قوة لیترات وست أسطوانات م
 بوصة وكوابح مضادة لالنغالق مع نظام التحكم باإلنزالق

 
  لكزس

Lx470 
األداء مع الفخامة ووفرة التجھیزات وقدرة  الوجھ الجدید لسیارات الدفع الرباعي متعددة اإلستخدامات حیث قوة

 ٢٥٠ أسطوانات وبقوة ٨ لیتر و٤٫٧بمحرك وحید سعة   رطل تتوفر السیارة٦٥٠٠على الجر تصل إلى 
 د/د٤٨٠٠حصانا عند 

  
  لكزس

Es300 
أسطوانات وأربع كمامات وھو   لیترات وست٣صالون مفعم بالفخامة وبھ تجھیزات عدیدة وبمحرك سعة 

د ویأتي مع ناقل /د٢٠٠٠متاح عند سرعة   حصانا ومعظم عزم دورانھ٢١٣محرك ھادئ للغایة یولد قوة 
  .السیارة بالدفع األمامي حركة آلي بأربع سرعات بتحكم إلكتروني وتعمل
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 sTableالجداول 

 ، البیان ت  ع ام یحت وي عل ي    ج دول عل ي ش كل    عبارة عن طریقة خاصة لكتاب ة بیان ات المعرف ة          الجداول
 ج دولى  المرتبطة في ش كل   Relationship والعالقات Nodes منھما یعتبر شبكة من العقدسجلكل 

وی  ستخدم ھ  ذا اإلس  لوب ف  ي تمثی  ل    ،  ب  انواع مختلف  ة ومتع  ددة ع  ن مج  ال المعرف  ة    ج  دولویت  صل ك  ل  
ة ال دالالت األلف اظ ووض عھا ف ي مجموع ة م ن       الحقائق والمعلومات الثابتة ویستخدم لتجزئ ة بیان ات ش بك      

  . البسیطةالجداول
یع رض ك ل ج زء فیھ ا ص فة م ن ص فات العن صر          ، ال سجالت واألعم دة   من سلسة من     الجداولویتكون  

مع الوضع ف ي اإلعتب ار ن وع العناص ر الت ي      ، ویوضح في كل جزء مكون واحد من خبراتنا في المجال   
  .یتم تمثیلھا 

التي یج ب أن ت شترك   ، یحتوي قیمة أو مستوي محددًا من القیم  باسم تمثیل الصفة و  كل حیز یتم تعریفة     
  .كما أنة یمكن اإلشارة إلي القیمة اآللیة للحیز، مع الحیز 
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دولة 
  المنشأ

ماركة 
  السيارة

موديل 
  السيارة

  السعر
  )دوالر(

وقود 
  السيارة

عدد 
  األفراد

نوع 
  السيارة

  أقصي سرعة
  )ساعة/كيلومتر(

  قدرة المحرك
  )حصان(

ع ـدف
  السيارة

  خلفي  ٤٣٦  ٢٢٠  أوتوماتیك  ٤  بنزین  ٢٨٢٫٠٠٠ M456  فیراري  ایطالیا

مارینلو   فیراري  ایطالیا
  خلفي  ٤٨٥  ٢٤٠  أوتوماتیك  ٤  بنزین  ٢٤٥٫٠٠٠  ٥٥٠

سبایرو   فیراري  ایطالیا
  خلفي  ٣٧٥  ٢٣٠  أوتوماتیك  ٢  بنزین  ٣١٨٫٠٠٠  ٣٥٥

مودینا   فیراري  ایطالیا
  خلفي  ٤٠٠  ١٨٠  أوتوماتیك  ٤  بنزین  ١٧٣٫٠٠٠  ٣٦٠

  فيخل  ١٤٢  ١٨٠  یدوي  ٥  بنزین  ٢٤٫٥٤٠  كامري  تویوتا  الیابان
  خلفي  ١٣٨  ١٨٠  یدوي  ٥  بنزین  ١٥٫٣٥٠  كوروال  تویوتا  الیابان
  خلفي  ١٣٧  ٢٠٠  یدوي  ٥  بنزین  ٢٧٫٢٠٠  ھایلكس  تویوتا  الیابان
  خلفي  ٢٥٠  ٢٠٠  یدوي  ٧  بنزین  ٦٤٫١٠٠  الندكروز  تویوتا  الیابان
  رباعي  ٢٣٠  ١٨٠  أوتوماتیك  ٧  بنزین  ٣٠٫١٦٠  باترول  نیسان  الیابان
  رباعي  ١٨٠  ٢٠٠  أوتوماتیك  ٥  بنزین  ٢٠٫٩٥٠  جلوریا  نیسان  الیابان
  خلفي  ٢٢٧  ١٦٠  یدوي  ٥  بنزین  ٣٠٫١٦٠  ماكسیما  نیسان  الیابان
  خلفي  ١٣٠  ١٨٠  أوتوماتیك  ٥  بنزین  ٩٩٫٩٩٠  صني  نیسان  الیابان

جراند   جیب  أمریكا
  خلفي  ١٩٥  ١٨٠  أوتوماتیك  ٥  بنزین  ٢٥٫٠٠٠  شیروكي
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دولة 
  المنشأ

ماركة 
  السيارة

موديل 
  السيارة

  السعر
  )دوالر(

وقود 
  السيارة

عدد 
  األفراد

نوع 
  السيارة

  أقصي سرعة
  )ساعة/كيلومتر(

  قدرة المحرك
  )حصان(

ع ـدف
  السيارة

  خلفي  ١٢٥  ١٨٠  یكأوتومات  ٥  بنزین  ٥٠٫٠٠٠  شیروكي  جیب  أمریكا
  خلفي  ١٢٠  ٢٠٠  أوتوماتیك  ٥  بنزین  ٢٩٫٣٢١  رانجلر  جیب  أمریكا
  خلفي  ٢٩٥  ٢٠٠  أوتوماتیك  ٥  بنزین  ٢٤٫٠٠٠  كابریس  شیفرولیة  أمریكا

كابریس   شیفرولیة  أمریكا
SS رباعي  ٣٢٥  ٢٠٠  أوتوماتیك  ٥  بنزین  ٢٢٫٠٠٠  

  يخلف  ٣٤٥  ١٨٠  یدوي  ٥  بنزین  ١٨٫٠٠٠  كورفیت  شیفرولیة  أمریكا
  خلفي  ٢٥٥  ٢٠٠  أوتوماتیك  ٥  بنزین  ٢٢٫٠٠٠  سوبریان  شیفرولیة  أمریكا
  رباعي  ٣٢٧  ٢٠٠  أوتوماتیك  ٧  بنزین  ١٩٫٠٠٠  یوكون  شیفرولیة  أمریكا
  رباعي  ٣٠٠  ٢٠٠  أوتوماتیك  ٧  بنزین  ٢٩٫٠٠٠  سییرا  شیفرولیة  أمریكا
  رباعي  ٢٧٥  ٢٠٠  أوتوماتیك  ٥  بنزین  ٢٨٫٠٠٠  كدیالك  شیفرولیة  أمریكا
  خلفي  ٣٢٥  ٢٠٠  یدوي  ٥  بنزین  ٥٢٫٠٠٠  لومینا  شیفرولیة  أمریكا
  خلفي  ٢٢٥  ٢٠٠  أوتوماتیك  ١٥  بنزین  ١٢٫٠٠٠  سافانا  شیفرولیة  أمریكا
  خلفي  ٢٧٥  ٢٠٠  أوتوماتیك  ٥  بنزین  ٢٢٫٠٠٠  دوفید  شیفرولیة  أمریكا
  خلفي  ٢٥٥  ١٨٠  أوتوماتیك  ٥  بنزین  ١٨٫٠٠٠  أفیو  شیفرولیة  أمریكا
  رباعي  ٢٠٠  ١٨٠  یدوي  ٧  بنزین  ٣٣٫٠٠٠  ونكرا  فورد  أمریكا
  خلفي  ١٦٠  ١٢٠  أوتوماتیك  ٢  بنزین  ٤٢٫٠٠٠  إكسبلور  فورد  أمریكا
  خلفي  ١٩٠  ١٨٠  یدوي  ٥  بنزین  ٥٠٫٠٠٠  موستانج  فورد  أمریكا
  خلفي  ٣٣٢  ٢٤٠  أوتوماتیك  ٢  بنزین  ١٣٫٠٠٠ Ls 430  لكزیس  الیابان
  خلفي  ٢٣٩  ٢٠٠  أوتوماتیك  ٢  بنزین  ١٦٫٠٠٠ Gs 300  لكزیس  الیابان
  خلفي  ٢٥٠  ٢٢٠  أوتوماتیك  ٢  بنزین  ٢٢٫٥٠٠ Lxu 70  لكزیس  الیابان
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دولة 
  المنشأ

ماركة 
  السيارة

موديل 
  السيارة

  السعر
  )دوالر(

وقود 
  السيارة

عدد 
  األفراد

نوع 
  السيارة

  أقصي سرعة
  )ساعة/كيلومتر(

  قدرة المحرك
  )حصان(

ع ـدف
  السيارة

  أمامي  ٢١٣  ٢٠٠  أوتوماتیك  ٢  بنزین  ١٣٫٢٠٠ Gs300  لكزیس  الیابان
  خلفي  ٣٢١  ٢٤٠  أوتوماتیك  ٥  بنزین  ٤٠٫٠٠٠ BMW Z3  المانیا
  خلفي  ٤٠٠  ٢٤٠  أوتوماتیك  ٥  بنزین  ٣٨٫٠٠٠ BMW  Z8  المانیا
  خلفي  ٣٢١  ٢٤٠  أوتوماتیك  ٥  بنزین  ٣٢٫٠٠٠ BMW  M  المانیا
  خلفي  ٣٢٦  ٢٤٠  أوتوماتیك  ٥  بنزین  ٣٥٫٠٠٠ BMW  Z7  المانیا
  خلفي  ١٧٠  ٢٤٠  أوتوماتیك  ٥  بنزین  ٥٠٫٠٠٠ BMW  Z5  المانیا
  خلفي  ١١٨  ٢٤٠  أوتوماتیك  ٥  بنزین  ٣٢٫٠٠٠ BMW  Z3  المانیا
  لفيخ  ٣٢١  ٢٨٠  أوتوماتیك  ٥  بنزین  ٦٥٫٠٠٠ Mكوبیة   BMW  المانیا
  خلفي  ٢٨٦  ٣٢٠  أوتوماتیك  ٥  بنزین  ٣٠٫٠٠٠ BMW  X3  المانیا
  خلفي  ٢٨٦  ٢٨٠  أوتوماتیك  ٥  بنزین  ٥٣٫٠٠٠ BMW  X5  المانیا
  رباعي  ٣٠٠  ٣٠٠  أوتوماتیك  ٧  بنزین  ٥٢٫٠٠٠ BMW  G3  المانیا
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EEnngglliisshh  TTaabblleess    

  

Car - Run 
Car - 
Power 
(Hours) 

Car - 
Speed 
(Km/h) 

Car -Type Number 
Passengers 

Car-
Fuel 

Price 
(Dollar) 

Car -
Model 

Car - 
Mark 

Country 
Source 

Backward  436  240  Automatic  4 Gasoline  282.306   M456 Ferrari  Italy 

Backward  485  200 Automatic  4 Gasoline  264.034   Marlino 
550  Ferrari  Italy 

Backward  375  220  Automatic  2 Gasoline  318.538   Spyro355 Ferrari  Italy 
Backward  400 200  Automatic  4 Gasoline  173.079   Modina360  Ferrari  Italy 
Backward  142  240  Automatic  5  Gasoline  24.540   Kamery  Toyota  Japan 
Backward  138  240  Automatic  5  Gasoline  15.350   Corolla  Toyota  Japan 
Backward  137  240  Automatic  5  Gasoline  27.600   Helix  Toyota  Japan  
Backward  250  240  Automatic  7  Gasoline  64.100   Land Cruis  Toyota  Japan  
Fourfold  230  240  Automatic  7  Gasoline  30.160   Patrol  Nissan  Japan  
Fourfold  180  240  Automatic  5  Gasoline  20.950   Goloria  Nissan  Japan  

Backward  227 280  Automatic  5  Gasoline  30.160   Maxima  Nissan  Japan  
Backward  130  320  Automatic  5  Gasoline  9.990  Sunny  Nissan  Japan  

Backward  195  280 Automatic  5  Gasoline  25.000 Grand 
Cheroki  Jeep  America  

Backward  125  300  Automatic  5  Gasoline  50.000  Cheroki  Jeep  America  
Backward  120  200  Automatic  5  Gasoline  29.321  Rangler  Jeep  America  
Backward  295 200 Automatic 5 Gasoline  24.000   Capress  Chevrolet  America  
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Car - Run 
Car - 
Power 
(Hours) 

Car - 
Speed 
(Km/h) 

Car -Type Number 
Passengers 

Car-
Fuel 

Price 
(Dollar) 

Car -
Model 

Car - 
Mark 

Country 
Source 

Fourfold  325  200  Automatic  5  Gasoline  22.000   Capress_Ss  Chevrolet  America  
Backward  345  180  Manual  5  Gasoline  18.000   Korvit  Chevrolet  America  
Backward  255  200  Automatic  5  Gasoline  22.000   Subbrian  Chevrolet  America  
Fourfold  327 200  Automatic  7  Gasoline  19.000   Yokon  Chevrolet  America  
Fourfold 300  200  Automatic  7  Gasoline  29.000   Spera  Chevrolet  America  
Fourfold 275  200  Automatic  5  Gasoline  28.000   Cadelak  Chevrolet  America  

Backward 325  200 Manual  5  Gasoline  52.000   Lomena  Chevrolet  America  
Backward 225 200  Automatic  5  Gasoline  12.000   Savana  Chevrolet  America  
Backward 275  200  Automatic  5  Gasoline  22.000   Dovid  Chevrolet  America  
Backward 255  180  Automatic  5  Gasoline  18.000   Avio  Chevrolet  America  
Fourfold  200  180  Manual  7  Gasoline  33.000   Crown  Chevrolet  America  

Backward 160  120  Automatic  2  Gasoline  42.000   Explore  Chevrolet  America  
Backward 190  180  Manual 5  Gasoline  50.000   Mustang  Chevrolet  America  
Backward  332  240 Automatic  2  Gasoline  13.000   Ls430 Lexus Japan  
Backward 239  200  Automatic  2  Gasoline  16.000  Gs300 Lexus Japan  
Backward 250  220  Automatic  2  Gasoline  22.500   Lxu70 Lexus Japan  
Forward  213  200  Automatic  2  Gasoline  13.200   Gs300 Lexus Japan  

Backward 321  240  Automatic  5  Gasoline  40.000   Z3 BMW Germany 
Backward 400  240  Automatic  5  Gasoline  38.000   Z8 BMW Germany 
Backward 321  240  Automatic  5  Gasoline  32.000   M BMW Germany 
Backward 326  240  Automatic  5  Gasoline  35.000   Z7 BMW Germany 
Backward 170  240 Automatic  5  Gasoline  50.000  Z5 BMW Germany 
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Car - Run 
Car - 
Power 
(Hours) 

Car - 
Speed 
(Km/h) 

Car -Type Number 
Passengers 

Car-
Fuel 

Price 
(Dollar) 

Car -
Model 

Car - 
Mark 

Country 
Source 

Backward 118  240  Automatic  5  Gasoline  32.000   Z3 BMW Germany 
Backward 321  280  Automatic  5  Gasoline  65.000  Cobet_M BMW Germany 
Backward 286  320  Automatic  5 Gasoline  30.000  X3 BMW Germany 
Backward 286  280  Automatic  5  Gasoline  53.000  X5 BMW Germany 
Fourfold 300  300  Automatic  7 Gasoline  55.000   G3  BMW Germany  
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یتم تطویر النظم الخبیرة دائمًا عن طریق فریق تط ویر ج زء م ن أع ضائة ی شارك ف ي المراح ل الخم سة األول ي              

ویتك  ون فری ق التط ویر م  ن الخبی ر ومھن  دس    . خ  ر ی شارك ف ي المرحل  ة ال سادسة واألخی رة     للتط ویر والج زء األ  
  .أحد المتخصصین في نظم المعلومات المعرفة والمبرمج ویمكن أیضًا إشتراك المستخدم مع 

  

  
  

 وھو متخصص یكون مسئوال ع ن   ورئیس المشروع وتحتوي معظم فرق التطویر علي مدیر مسئول للمشروع       
  .إدارة المشروع للوقوف علي مدي اإلنجاز الیومي أثناء عملیة التطویر

  
 

   األمر أثناء التشغيلالوظيفة  األوامر
reset  لتنشیط الحقائق فى ذاكرة الحاسب  
facts  لعرض جمیع الحقائق فى نافذة الرئیسیة  
clear لمسح جمیع األوامر و العبارات من نافذة الرئیسیة  
exit للخروج من البرنامج نھائیًا  
run قائق معینةألظھار الحقائق المطابقة للشرط الذى تم إدخالھ لعرض الح  

agenda   رقام الحقائق التى تحقـقت الشرطأألظھار  
  

  Smallبالحروف  كتابة األوامر، )  (وامر داخل البرنامج بین قوسین الكتابة األ :ملحوظة 
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CClliippss
 Clips Proامللفات الربنامج مرفقة داخل األسطوانة ىف جملد  - : ملحوظة

 

 
 

  ES-CARS.CLP        -:أسم الملف البرمجى
  

;############################## ##### Source Code ###################################### 
 
;------ Comment ---------- Insert *Rules* The Data Cars = 10 ----------------- 
 
(deftemplate cars  (slot country_source)  ;(Japan - America - Italy - Germany) 
   (slot car_mark)   ;(Ferrari-Toyota - Nissan - jeep - Chevrolet - .….) 
   (slot car_model) 
   (slot price)   ; .......dollar 
   (slot car_fuel)   ;(gasoline- solar - gas - electricity) 
   (slot number_of_passenger) 
   (slot car_type)   ;(automatic - manual) 
   (slot car_speed)  ;.........km/h 
   (slot car_power) 
   (slot car_run)   ;(forward - backward - fourfold) 
) 
;------ Comment ----------- Insert *Facts* The Data Cars = 44 ----------------- 
 
(deffacts dcars (cars  (country_source italy) 
   (car_mark ferrari) 
   (car_model M456) 
   (price 282306) 
   (car_fuel gasoline) 
   (number_of_passenger 4) 
   (car_type automatic) 
   (car_speed 240) 
   (car_power 436) 
   (car_run backward) 
  ) 
 
  (cars  (country_source italy) 
   (car_mark ferrari) 
   (car_model marlino550) 
   (price 264034) 
   (car_fuel gasoline) 
   (number_of_passenger 4) 
   (car_type automatic) 
   (car_speed 200) 
   (car_power 485) 
   (car_run backward) 
  ) 
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  (cars  (country_source italy) 
   (car_mark ferrari) 
   (car_model Spyro355) 
   (price 318538) 
   (car_fuel gasoline) 
   (number_of_passenger 2) 
   (car_type automatic) 
   (car_speed 220) 
   (car_power 375) 
   (car_run backward) 
  ) 
 
  (cars  (country_source italy) 
   (car_mark ferrari) 
   (car_model modina360) 
   (price 173079) 
   (car_fuel gasoline) 
   (number_of_passenger 4) 
   (car_type automatic) 
   (car_speed 200) 
   (car_power 400) 
   (car_run backward) 
  ) 
 
  (cars  (country_source japan) 
   (car_mark toyota) 
   (car_model kamery) 
   (price 24540) 
   (car_fuel gasoline) 
   (number_of_passenger 5) 
   (car_type automatic) 
   (car_speed 240) 
   (car_power 142) 
   (car_run backward) 
  ) 
 
  (cars  (country_source japan) 
   (car_mark toyota) 
   (car_model corolla) 
   (price 15350) 
   (car_fuel gasoline) 
   (number_of_passenger 5) 
   (car_type automatic) 
   (car_speed 240) 
   (car_power 138) 
   (car_run backward) 
  ) 
 
  (cars  (country_source japan) 
   (car_mark toyota) 
   (car_model helix) 
   (price 27600) 
   (car_fuel gasoline) 
   (number_of_passenger 5) 
   (car_type automatic) 
   (car_speed 240) 
   (car_power 137) 
   (car_run backward) 
  ) 
 
  (cars  (country_source japan) 
   (car_mark toyota) 
   (car_model landcruis) 
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   (price 64100) 
   (car_fuel gasoline) 
   (number_of_passenger 7) 
   (car_type automatic) 
   (car_speed 240) 
   (car_power 250) 
   (car_run backward) 
  ) 
 
  (cars  (country_source japan) 
   (car_mark nissan) 
   (car_model patrol) 
   (price 30160) 
   (car_fuel gasoline) 
   (number_of_passenger 7) 
   (car_type automatic) 
   (car_speed 240) 
   (car_power 230) 
   (car_run fourfold) 
  ) 
 
  (cars  (country_source japan) 
   (car_mark nissan) 
   (car_model goloria) 
   (price 20950) 
   (car_fuel gasoline) 
   (number_of_passenger 5) 
   (car_type automatic) 
   (car_speed 240) 
   (car_power 180) 
   (car_run fourfold) 
  ) 
 
  (cars  (country_source japan) 
   (car_mark nissan) 
   (car_model maxima) 
   (price 30160) 
   (car_fuel gasoline) 
   (number_of_passenger 5) 
   (car_type automatic) 
   (car_speed 280) 
   (car_power 227) 
   (car_run  backward) 
  ) 
 
  (cars (country_source japan) 
   (car_mark nissan) 
   (car_model sunny) 
   (price 9990) 
   (car_fuel gasoline) 
   (number_of_passenger 5) 
   (car_type automatic) 
   (car_speed 320) 
   (car_power 130) 
   (car_run  backward) 
  ) 
 
  (cars  (country_source america) 
   (car_mark jeep) 
   (car_model grand_cheroki) 
   (price 25000) 
   (car_fuel gasoline) 
   (number_of_passenger 5) 
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   (car_type automatic) 
   (car_speed 280) 
   (car_power 195) 
   (car_run  backward) 
  ) 
 
  (cars  (country_source america) 
   (car_mark jeep) 
   (car_model grand_cheroki) 
   (price 25000) 
   (car_fuel gasoline) 
   (number_of_passenger 5) 
   (car_type automatic) 
   (car_speed 280) 
   (car_power 195) 
   (car_run  backward) 
  ) 
 
  (cars (country_source america) 
   (car_mark jeep) 
   (car_model  cheroki) 
   (price 50000) 
   (car_fuel gasoline) 
   (number_of_passenger 5) 
   (car_type automatic) 
   (car_speed 300) 
   (car_power 125) 
   (car_run  backward) 
  ) 
 
  (cars  (country_source america)  
   (car_mark jeep) 
   (car_model rangler) 
   (price 29321) 
   (car_fuel gasoline) 
   (number_of_passenger 5) 
   (car_type automatic) 
   (car_speed 200) 
   (car_power 120) 
   (car_run  backward) 
  ) 
 
  (cars  (country_source america) 
   (car_mark chevrolet) 
   (car_model capress) 
   (price 24000) 
   (car_fuel gasoline) 
   (number_of_passenger 5) 
   (car_type automatic) 
   (car_speed 200) 
   (car_power 295) 
   (car_run  backward) 
  ) 
 
  (cars (country_source america) 
   (car_mark chevrolet) 
   (car_model capressss) 
   (price 22000) 
   (car_fuel gasoline) 
   (number_of_passenger 5) 
   (car_type automatic) 
   (car_speed 200) 
   (car_power 325) 
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   (car_run  fourfold) 
  ) 
 
  (cars  (country_source america) 
   (car_mark chevrolet) 
   (car_model korvit) 
   (price 18000) 
   (car_fuel gasoline) 
   (number_of_passenger 5) 
   (car_type manual) 
   (car_speed 180) 
   (car_power 345) 
   (car_run  backward) 
  ) 
 
  (cars  (country_source america) 
   (car_mark chevrolet) 
   (car_model subbrian) 
   (price 22000) 
   (car_fuel gasoline) 
   (number_of_passenger 5) 
   (car_type automaticl) 
   (car_speed 200) 
   (car_power 255) 
   (car_run  backward) 
  ) 
 
  (cars  (country_source america) 
   (car_mark chevrolet) 
   (car_model yokon) 
   (price 19000) 
   (car_fuel gasoline) 
   (number_of_passenger 7) 
   (car_type automaticl) 
   (car_speed 200) 
   (car_power 237) 
   (car_run  fourfold) 
  ) 
 
  (cars  (country_source america) 
   (car_mark chevrolet) 
   (car_model spera) 
   (price 29000) 
   (car_fuel gasoline) 
   (number_of_passenger 7) 
   (car_type automaticl) 
   (car_speed 200) 
   (car_power 300) 
   (car_run  fourfold) 
  ) 
 
  (cars  (country_source america) 
   (car_mark chevrolet) 
   (car_model cadelak) 
   (price 28000) 
   (car_fuel gasoline) 
   (number_of_passenger 5) 
   (car_type automaticl) 
   (car_speed 200) 
   (car_power 275) 
   (car_run  fourfold) 
  ) 
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  (cars  (country_source america) 
   (car_mark chevrolet) 
   (car_model lomena) 
   (price 52000) 
   (car_fuel gasoline) 
   (number_of_passenger 5) 
   (car_type manual) 
   (car_speed 200) 
   (car_power 325) 
   (car_run  backward) 
  ) 
 
  (cars  (country_source america) 
   (car_mark chevrolet) 
   (car_model savana) 
   (price 12000) 
   (car_fuel gasoline) 
   (number_of_passenger 5) 
   (car_type automatic) 
   (car_speed 200) 
   (car_power 225) 
   (car_run  backward) 
  ) 
 
  (cars  (country_source america) 
   (car_mark chevrolet) 
   (car_model dovid) 
   (price 22000) 
   (car_fuel gasoline) 
   (number_of_passenger 5) 
   (car_type automatic) 
   (car_speed 200) 
   (car_power 275) 
   (car_run  backward) 
  ) 
 
  (cars  (country_source america) 
   (car_mark chevrolet) 
   (car_model avio) 
   (price 18000) 
   (car_fuel gasoline) 
   (number_of_passenger 5) 
   (car_type automatic) 
   (car_speed 180) 
   (car_power 255) 
   (car_run  backward) 
  ) 
 
  (cars  (country_source america) 
   (car_mark chevrolet) 
   (car_model crown) 
   (price 33000) 
   (car_fuel gasoline) 
   (number_of_passenger 7) 
   (car_type manual) 
   (car_speed 180) 
   (car_power 200) 
   (car_run  fourfold) 
  ) 
 
  (cars  (country_source america) 
   (car_mark chevrolet) 
   (car_model explore) 
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   (price 42000) 
   (car_fuel gasoline) 
   (number_of_passenger 2) 
   (car_type automatic) 
   (car_speed 120) 
   (car_power 160) 
   (car_run  backward) 
  ) 
 
  (cars  (country_source america) 
   (car_mark chevrolet) 
   (car_model mustang) 
   (price 50000) 
   (car_fuel gasoline) 
   (number_of_passenger 5) 
   (car_type manual) 
   (car_speed 180) 
   (car_power 190) 
   (car_run  backward) 
  ) 
 
  (cars  (country_source japan) 
   (car_mark lexus) 
   (car_model Ls430) 
   (price 13000) 
   (car_fuel gasoline) 
   (number_of_passenger 2) 
   (car_type automatic) 
   (car_speed 240) 
   (car_power 332) 
   (car_run  backward) 
  ) 
 
  (cars  (country_source japan) 
   (car_mark lexus) 
   (car_model Gs300) 
   (price 16000) 
   (car_fuel gasoline) 
   (number_of_passenger 2) 
   (car_type automatic) 
   (car_speed 200) 
   (car_power 239) 
   (car_run  backward) 
  ) 
    
  (cars  (country_source japan) 
   (car_mark lexus) 
   (car_model Lxu70) 
   (price 22500) 
   (car_fuel gasoline) 
   (number_of_passenger 2) 
   (car_type automatic) 
   (car_speed 240) 
   (car_power 250) 
   (car_run  backward) 
  ) 
 
  (cars  (country_source japan) 
   (car_mark lexus) 
   (car_model Gs300) 
   (price 13200) 
   (car_fuel gasoline) 
   (number_of_passenger 2) 
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   (car_type automatic) 
   (car_speed 200) 
   (car_power 213) 
   (car_run  forward) 
  ) 
 
  (cars  (country_source germany) 
   (car_mark bmw) 
   (car_model z3) 
   (price 40000) 
   (car_fuel gasoline) 
   (number_of_passenger 5) 
   (car_type automatic) 
   (car_speed 240) 
   (car_power 321) 
   (car_run backward) 
  ) 
 
  (cars  (country_source germany) 
   (car_mark bmw) 
   (car_model z8) 
   (price 38000) 
   (car_fuel gasoline) 
   (number_of_passenger 5) 
   (car_type automatic) 
   (car_speed 240) 
   (car_power 400) 
   (car_run backward) 
  ) 
 
  (cars  (country_source germany) 
   (car_mark bmw) 
   (car_model m) 
   (price 32000) 
   (car_fuel gasoline) 
   (number_of_passenger 5) 
   (car_type automatic) 
   (car_speed 240) 
   (car_power 321) 
   (car_run backward) 
  ) 
 
  (cars  (country_source germany) 
   (car_mark bmw) 
   (car_model z7) 
   (price 35000) 
   (car_fuel gasoline) 
   (number_of_passenger 5) 
   (car_type automatic) 
   (car_speed 240) 
   (car_power 326) 
   (car_run backward) 
  ) 
 
  (cars  (country_source germany) 
   (car_mark bmw) 
   (car_model z5) 
   (price 50000) 
   (car_fuel gasoline) 
   (number_of_passenger 5) 
   (car_type automatic) 
   (car_speed 240) 
   (car_power 170) 
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   (car_run backward) 
  )  
 
  (cars  (country_source germany) 
   (car_mark bmw) 
   (car_model z3) 
   (price 32000) 
   (car_fuel gasoline) 
   (number_of_passenger 5) 
   (car_type automatic) 
   (car_speed 240) 
   (car_power 118) 
   (car_run backward) 
  ) 
 
  (cars  (country_source germany) 
   (car_mark bmw) 
   (car_model cobetm) 
   (price 65000) 
   (car_fuel gasoline) 
   (number_of_passenger 5) 
   (car_type automatic) 
   (car_speed 280) 
   (car_power 321) 
   (car_run backward) 
  ) 
 
  (cars  (country_source germany) 
   (car_mark bmw) 
   (car_model x3) 
   (price 30000) 
   (car_fuel gasoline) 
   (number_of_passenger 5) 
   (car_type automatic) 
   (car_speed 320) 
   (car_power 286) 
   (car_run backward) 
  ) 
 
  (cars  (country_source germany) 
   (car_mark bmw) 
   (car_model x5) 
   (price 53000) 
   (car_fuel gasoline) 
   (number_of_passenger 5) 
   (car_type automatic) 
   (car_speed 280) 
   (car_power 286) 
   (car_run backward) 
  ) 
 
  (cars  (country_source germany) 
   (car_mark bmw) 
   (car_model g3) 
   (price 55000) 
   (car_fuel gasoline) 
   (number_of_passenger 7) 
   (car_type automatic) 
   (car_speed 250) 
   (car_power 300) 
   (car_run fourfold) 
  )   
) 
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LIPSC 
• Editor 




•  6.0v Clips 
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• Editor Clips 
 











   .Trueفى حالة صحة الكود یعطى أجابة  
  .أرقام الخطأمع أعطاء  False الكود یعطى أجابة )أمالئي  -منطقى ( فى حالة وجود خطأ  
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  Clips Proامللفات الربنامج مرفقة داخل األسطوانة ىف جملد  - : ملحوظة

 
 

 
1_Price.CLP:أسم الملف 

  -:الكود البرمجى
(defrule car_price_max  (cars  (car_mark ?car_mark) 
     (car_model ?car_model) 
     (price ?price)) 
    (test     (> ?price 24000)) 
=> 
 
(printout t " car_mark ----> " "   " ?car_mark " car_model ----> " "   " ?car_model " price ----> " "   " 
?price crlf)) 

  Clipsناتج التنفيذ فى برنامج 
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2_Country_Source.CLP:أسم الملف 
  -:الكود البرمجى

(defrule car_country_source_america (cars (country_source ?country_source) 
      (car_mark ?car_mark) 
      (car_model ?car_model) 
      (price ?price)) 
      (test    (eq ?country_source america)) 
 
=> 
 
(printout t " car_mark ----> " "   " ?car_mark " "   " car_model ----> " "   " ?car_model " "   " 
country_source----> " "   " ?country_source crlf)) 
 
 

 
  Clipsناتج التنفيذ فى برنامج 
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3_Car_Power.CLP:أسم الملف 
  -:الكود البرمجى

(defrule car_power_min_300 (cars (car_mark ?car_mark) 
     (car_model ?car_model) 
     (car_power ?car_power) 
     (price ?price)) 
    (test     (< ?car_power 300)) 
 
=> 
 
(printout t " car_mark ----> " "   " ?car_mark " "   " car_model ----> " "   " ?car_model " "   " price ----> " 
"   " ?price" "   " car_power ----> " "   " ?car_power crlf)) 

 
  Clipsناتج التنفيذ فى برنامج 
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4_Car_Speed.CLP:أسم الملف 
  -:الكود البرمجى

(defrule car_speed_max_200  (cars (car_mark ?car_mark) 
     (car_model ?car_model) 
     (car_speed ?car_speed) 
     (price ?price)) 
    (test     (> ?car_speed 200)) 
 
=> 
 
(printout t " car_mark ----> " "   " ?car_mark " "   " car_model ----> " "   " ?car_model " "   " price ----> " 
"   " ?price" "   " car_speed ----> " "   " ?car_speed crlf)) 

 
  Clipsناتج التنفيذ فى برنامج 
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 . نھلة المتولي/د، بیرة ـالنظم الخ •
 . مني عیسي/أ، الجزء العملي لمادة النظم الخبیرة  •
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